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ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 003/2022 
 
A Prefeita Municipal de RONDON DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, torna pública, retificações no Edital n° 001/2022 – Edital de 
Abertura, relativo ao Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas de cargos do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura, mediante 
alterações deste edital. Mantendo inalterados os demais itens e anexos do edital de Abertura do Concurso não alterados pelo edital n° 002/2022 e 
este edital. 

Onde se lê 
8.4. 8.4. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos dos cargos de Professor não eliminados conforme subitem 8.3 deste Edital, 
cujo número de vagas no cargo for inferior ou igual a 10 (dez), aprovados nas provas objetivas e classificados em até 10(dez) vezes o número de 
vagas previsto neste Edital, observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência (PcD) e respeitados os empates na última 
colocação.  
8.5. Serão convocados para a avaliação de títulos, os candidatos dos cargos de Professor não eliminados conforme subitem 8.3 deste Edital, cujo 
número de vagas no cargo for superior a 10 (dez), aprovados nas provas objetivas e classificados em até 5(cinco) vezes o número de vagas 
previsto neste Edital, observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência (PcD) e respeitados os empates na última 
colocação. 

Leia-se 
8.4. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos dos cargos de Professor, não eliminados conforme subitem 8.3 deste Edital, cujo 
número de vagas imediatas no cargo constante do anexo I deste edital for inferior ou igual a 10 (dez), classificados em ordem de pontuação total na 
prova objetiva em até 10(dez) vezes o número de vagas imediatas ofertdas, observada a reserva de vagas para candidatos portadores de 
deficiência (PcD) e respeitados os empates na última colocação.  
8.5. Serão convocados para a avaliação de títulos, os candidatos dos cargos de Professor, não eliminados conforme subitem 8.3 deste Edital, cujo 
número de vagas imediatas no cargo constante do anexo I deste edital for superior a 10 (dez), classificados em ordem de pontuação total na prova 
objetiva em até 5(cinco) vezes o número de vagas imediatas ofertadas, observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência 
(PcD) e respeitados os empates na última colocação. 
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Onde se lê 
ANEXO I  TABELA DE CARGOS NÍVEL SUPERIOR  

I - QUADRO DE CARGOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Cargo 
Salário 
Base 

Requisito Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Atribuições 

Professor Nível II 20 (vinte) Horas 
Semanais 

R$ 
2.884,21 

Diploma de Curso de 
Graduação de Ensino Superior 
em Pedagogia ou Licenciatura 
Plena em Educação Básica, 
expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

52 10 

Participar da elaboração e da 
implementação da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino e das horas 
atividades; Elaborar e cumprir plano de 
trabalho conforme a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; Zelar pela 
aprendizagem dos alunos; Ministrar os 
dias letivos e horas-aulas estabelecidos, 
além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Ministrar aulas de sua 
disciplina, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa 
previamente estabelecidos; Organizar e 
rever, anualmente, os planos de ensino de 
sua disciplina, considerando a proposta 
pedagógica da escola; Participar sempre 
que convocados, de solenidades, cursos, 
palestras, reuniões, encontros 
pedagógicos, Conselho de Classe e 
atividades desportivas e recreativas; 
Participar efetivamente da elaboração do 
Projeto Pedagógico, do processo de 
planejamento curricular, implementação e 
avaliação da prática pedagógica e das 
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oportunidades de capacitação; Socializar 
conhecimentos, saberes e tecnologias 
promovidas pela SEMED. 

 
Leia-se 

ANEXO I TABELA DE CARGOS NÍVEL SUPERIOR  
I - QUADRO DE CARGOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Cargo 
Salário 
Base 

Requisito Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Atribuições 

Professor Nível II 20 (vinte) Horas 
Semanais 

R$ 
2.884,21 

Diploma de Curso de 
Graduação de Ensino Superior 
em Pedagogia ou Licenciatura 
Plena em Educação Básica, 
expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

30 10 

Participar da elaboração e da 
implementação da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino e das horas 
atividades; Elaborar e cumprir plano de 
trabalho conforme a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; Zelar pela 
aprendizagem dos alunos; Ministrar os 
dias letivos e horas-aulas estabelecidos, 
além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Ministrar aulas de sua 
disciplina, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa 
previamente estabelecidos; Organizar e 
rever, anualmente, os planos de ensino de 
sua disciplina, considerando a proposta 
pedagógica da escola; Participar sempre 
que convocados, de solenidades, cursos, 
palestras, reuniões, encontros 
pedagógicos, Conselho de Classe e 
atividades desportivas e recreativas; 
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Participar efetivamente da elaboração do 
Projeto Pedagógico, do processo de 
planejamento curricular, implementação e 
avaliação da prática pedagógica e das 
oportunidades de capacitação; Socializar 
conhecimentos, saberes e tecnologias 
promovidas pela SEMED. 

 
Onde se lê 

ANEXO I  TABELA DE CARGOS NÍVEL SUPERIOR  
I - QUADRO DE CARGOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Professor Nível II Língua 
Portuguesa 20 (vinte) Horas 
Semanais 

R$ 
2.884,21 

Possuir diploma devidamente 
registrado de Conclusão de 
Curso Superior, com 
Licenciatura em Letras - 
Língua Portuguesa - expedido 
por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. 

03 01 

Participar da elaboração e da 
implementação da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino e das horas 
atividades; Elaborar e cumprir plano de 
trabalho conforme a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; Zelar pela 
aprendizagem dos alunos; Ministrar os 
dias letivos e horas-aulas estabelecidos, 
além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Ministrar aulas de sua 
disciplina, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa 
previamente estabelecidos; Organizar e 
rever, anualmente, os planos de ensino de 
sua disciplina, considerando a proposta 
pedagógica da escola; Participar sempre 
que convocados, de solenidades, cursos, 
palestras, reuniões, encontros 
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pedagógicos, Conselho de Classe e 
atividades desportivas e recreativas; 
Participar efetivamente da elaboração do 
Projeto Pedagógico, do processo de 
planejamento curricular, implementação e 
avaliação da prática pedagógica e das 
oportunidades de capacitação; Socializar 
conhecimentos, saberes e tecnologias 
promovidas pela SEMED. 

 
 

Leia-se 
ANEXO I  TABELA DE CARGOS NÍVEL SUPERIOR  

I - QUADRO DE CARGOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Professor Nível II Língua 
Portuguesa 20 (vinte) Horas 
Semanais 

R$ 
2.884,21 

Possuir diploma devidamente 
registrado de Conclusão de 
Curso Superior, com 
Licenciatura em Letras - 
Língua Portuguesa - expedido 
por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. 

04 01 

Participar da elaboração e da 
implementação da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino e das horas 
atividades; Elaborar e cumprir plano de 
trabalho conforme a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; Zelar pela 
aprendizagem dos alunos; Ministrar os 
dias letivos e horas-aulas estabelecidos, 
além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Ministrar aulas de sua 
disciplina, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa 
previamente estabelecidos; Organizar e 
rever, anualmente, os planos de ensino de 
sua disciplina, considerando a proposta 
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pedagógica da escola; Participar sempre 
que convocados, de solenidades, cursos, 
palestras, reuniões, encontros 
pedagógicos, Conselho de Classe e 
atividades desportivas e recreativas; 
Participar efetivamente da elaboração do 
Projeto Pedagógico, do processo de 
planejamento curricular, implementação e 
avaliação da prática pedagógica e das 
oportunidades de capacitação; Socializar 
conhecimentos, saberes e tecnologias 
promovidas pela SEMED. 

 
 

ACRESCENTAR EM ANEXO I  TABELA DE CARGOS NÍVEL SUPERIOR  
I - QUADRO DE CARGOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Professor Nível II História 20 
(vinte) Horas Semanais 

R$ 
2.884,21 

Possuir diploma devidamente 
registrado de Conclusão de 
Curso Superior, com 
Licenciatura em História - 
expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

02 01 

Participar da elaboração e da 
implementação da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino e das horas 
atividades; Elaborar e cumprir plano de 
trabalho conforme a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; Zelar pela 
aprendizagem dos alunos; Ministrar os 
dias letivos e horas-aulas estabelecidos, 
além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Ministrar aulas de sua 
disciplina, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa 
previamente estabelecidos; Organizar e 
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rever, anualmente, os planos de ensino de 
sua disciplina, considerando a proposta 
pedagógica da escola; Participar sempre 
que convocados, de solenidades, cursos, 
palestras, reuniões, encontros 
pedagógicos, Conselho de Classe e 
atividades desportivas e recreativas; 
Participar efetivamente da elaboração do 
Projeto Pedagógico, do processo de 
planejamento curricular, implementação e 
avaliação da prática pedagógica e das 
oportunidades de capacitação; Socializar 
conhecimentos, saberes e tecnologias 
promovidas pela SEMED. 

Professor Nível II Geografia 20 
(vinte) Horas Semanais 

R$ 2.884,21 Possuir diploma devidamente 
registrado de Conclusão de 
Curso Superior, com 
Licenciatura em Geografia - 
expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

02 01 Participar da elaboração e da 
implementação da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino e das horas 
atividades; Elaborar e cumprir plano de 
trabalho conforme a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; Zelar pela 
aprendizagem dos alunos; Ministrar os 
dias letivos e horas-aulas estabelecidos, 
além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Ministrar aulas de sua 
disciplina, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa 
previamente estabelecidos; Organizar e 
rever, anualmente, os planos de ensino de 
sua disciplina, considerando a proposta 
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pedagógica da escola; Participar sempre 
que convocados, de solenidades, cursos, 
palestras, reuniões, encontros 
pedagógicos, Conselho de Classe e 
atividades desportivas e recreativas; 
Participar efetivamente da elaboração do 
Projeto Pedagógico, do processo de 
planejamento curricular, implementação e 
avaliação da prática pedagógica e das 
oportunidades de capacitação; Socializar 
conhecimentos, saberes e tecnologias 
promovidas pela SEMED. 

Professor Nível II Ciências 20 
(vinte) Horas Semanais 

R$ 2.884,21 Possuir diploma devidamente 
registrado de Conclusão de 
Curso Superior, com 
Licenciatura em Ciências - 
expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

02 01 Participar da elaboração e da 
implementação da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino e das horas 
atividades; Elaborar e cumprir plano de 
trabalho conforme a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; Zelar pela 
aprendizagem dos alunos; Ministrar os 
dias letivos e horas-aulas estabelecidos, 
além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Ministrar aulas de sua 
disciplina, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa 
previamente estabelecidos; Organizar e 
rever, anualmente, os planos de ensino de 
sua disciplina, considerando a proposta 
pedagógica da escola; Participar sempre 
que convocados, de solenidades, cursos, 
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palestras, reuniões, encontros 
pedagógicos, Conselho de Classe e 
atividades desportivas e recreativas; 
Participar efetivamente da elaboração do 
Projeto Pedagógico, do processo de 
planejamento curricular, implementação e 
avaliação da prática pedagógica e das 
oportunidades de capacitação; Socializar 
conhecimentos, saberes e tecnologias 
promovidas pela SEMED. 

 
 

ACRESCENTAR EM ANEXO II CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  NÍVEL SUPERIOR CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
PROFESSOR NÍVEL II HISTÓRIA  
1. Trabalho, cultura, mitologia e organização do Estado na antiguidade Clássica: Grécia e Roma. 
2. As relações de poder na sociedade medieval da Europa ocidental: a cavalaria, os clérigos e servos. 
3. O Absolutismo e o mercantilismo na Europa moderna e a organização do Império Ultramarino português e espanhol na América. 
4. As relações de trabalho, de poder e religiosas no Brasil colonial: a escravidão negra e indígena, o catolicismo e as devoções no Brasil colonial: as 
festas, os ritos e as irmandades católicas como espaços de luta e conflito étnico-religiosos. 
5. A revolução industrial no século XVIII. 
6. As revoluções e a crise do Antigo Regime: Revolução Norte-americana, Revolução Francesa e Revolução no Haiti. 
7. O Império Brasileiro e o período regencial: as lutas pela independência no Brasil e a Cabanagem no Pará. 
8. As correntes imigratórias e o processo de formação do mercado assalariado no Brasil no final do século XIX e início do XX. 
9. Os abolicionismos no Brasil e no Pará. 
10. Os republicanismos no Brasil e no Pará. 
11. A vida e o trabalho no seringal da Amazônia brasileira no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. 
12. A ideia de civilização e o neocolonialismo na África e na Ásia: o cenário da Primeira Guerra Mundial. 
13. A Revolução de 30, o governo Vargas e as novas relações de trabalho. 
14. Nazismo, fascismo e integralismo: as formas de organização do Estado e da ação pública no período entre guerras. 
15. A Segunda Guerra Mundial e a Segunda Economia da Borracha na Amazônia. 
16. A Guerra Fria, a América Latina e a descolonização da Ásia e África: as ditaduras civis-militares, as revoluções na China, em Cuba, na 
Nicarágua, Vietnã, Congo e Angola. 
17. Os Grandes Projetos na Amazônia e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. 
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18. O fim da ditadura civil-militar no Brasil: a sociedade e as lutas pela Anistia, Diretas Já e a redemocratização. 
19. Os movimentos sociais contemporâneos no Brasil: as lutas pela terra, por moradias e pela preservação do meio ambiente. 
20. Os direitos humanos e a igualdade social no Brasil contemporâneo, suas lutas e conquistas legais: Estatuto do idoso, Estatuto da criança e do 
adolescente, lei Maria da Penha e as leis contra preconceitos étnicos (afrodescendentes e povos indígenas). 
 
PROFESSOR NÍVEL II  GEOGRAFIA 
1. A Geografia como ciência: correntes e concepções do pensamento geográfico. 
2. Correntes e concepções do pensamento geográfico no ensino de Geografia. 
3. Os conceitos geográficos: espaço geográfico, paisagem, lugar, região, território e redes. 
4. Os conceitos geográficos no ensino de geografia. 
5. A Geografia e a compreensão do cotidiano. O ensino de Geografia no Brasil. 
6. A representação cartográfica no ensino de Geografia. 
7. Relação sociedade natureza: do meio natural ao meio técnico-científico-informacional. Os desequilíbrios ambientais do mundo contemporâneo. 
8. A apropriação da natureza pelas sociedades contemporâneas e as implicações na produção do espaço geográfico. 
9. A reestruturação do espaço mundial: modos de produção, suas especificidades e repercussões na organização espacial, expansão capitalista pós 
queda do Muro de Berlim. 
10. A globalização e a Nova Ordem do espaço geográfico mundial. 
11. Os blocos internacionais de poder e as suas áreas de influência. A crise da zona do Euro. O papel da Rússia no contexto geopolítico atual. O 
atual papel do MERCOSUL no contexto latino americano e mundial. A crise econômica dos Estados Unidos e os reflexos no NAFTA. Os novos tigres 
asiáticos em contexto atual. 
12. As principais economias asiáticas nos dias atuais: China, Japão, Índia. 
13. O Brasil como potência regional e sua contextualização no atual panorama econômico mundial. 
14. O espaço agrário mundial e brasileiro: dinâmica da produção, formas de apropriação e suas repercussões socioespaciais. 
15. Industrialização, Urbanização e (RE) Organização histórica do espaço urbano mundial e brasileiro; 
16. A configuração das regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro Sul; integração e (re)organização dos espaços regionais. 
17. (RE) Organização histórica do espaço paraense: a recente configuração geográfica, pós década de 1960. 
 
PROFESSOR NÍVEL II CIÊNCIAS  
UNIDADE I – A Organização Geral dos Seres Vivos 
1. Características gerais. 
2. A classificação e a diversidade dos organismos – vírus, bactérias, protozoários e fungos. 
3. A classificação, características e a diversidade dos vegetais e dos animais. 
4. Fisiologia vegetal – fotossíntese, respiração, quimiossíntese, transpiração, hormônios e reprodução. 
5. A química da vida. 
6. Os fundamentos da citologia e a divisão celular. 
UNIDADE II – O Corpo Humano e os Sistemas Integradores 
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1. A organização geral do corpo humano. 
2. Sistemas orgânicos de integração interna – nutrição, respiração, circulação e excreção. 
3. Sistemas orgânicos de integração com o ambiente – nervoso, endócrino, reprodutor, úsculo-esquelético. 
4. Os órgãos sensoriais – anatomia e fisiologia dos órgãos dos sentidos. 
UNIDADE III – As Bases da Genética e da Evolução Biológica 
1. Os experimentos e a primeira lei de Mendel. 
2. Conceitos fundamentais da genética e os princípios de probabilidade. 
3. Dos fatores de Mendel à biotecnologia – a engenharia genética, manipulação do DNA, transgenia, terapia gênica, clonagem, o projeto genoma 
humano e células-tronco. 
4. Bioética, ciência e vida. 
5. A origem dos seres vivos – hipóteses sobre a origem da vida. 
6. Os primeiros seres vivos, os trabalhos de Oparin-Haldane e o experimento de Miller.    
7. A dinâmica da vida e do planeta Terra. 
8. Processos evolutivos – as evidências da evolução. Ideias e teorias evolucionistas. 
9. Charles Darwin, a evolução e o neodarwinismo. 
UNIDADE IV – Os Fundamentos da Ecologia 
1. Conceitos fundamentais. 
2. Componentes bióticos e abióticos nos ecossistemas. 
3. Cadeia e teias alimentares e os níveis tróficos. Ciclos biogeoquímicos. 
4. Comunidades e populações – relações intra e interespecíficas. 
5. Ecossistemas terrestres e aquáticos. Os biomas brasileiros. 
6. A relação homem-natureza, ecoética e equilíbrio ambiental. 
UNIDADE V – Saúde e Sexualidade 
1. Saúde - doença, sexo e sexualidade. 
2. Reprodução humana, concepção, gravidez, parto e métodos contraceptivos. 
3. Doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS e o HIV. 
UNIDADE VI – A Matéria e os Fenômenos Químicos e Físicos 
1. As propriedades gerais e os estados físicos da matéria. 
2. O átomo e os elementos químicos. A Tabela Periódica. 
3. As funções inorgânicas e as reações químicas. A química e a sociedade. 
4. A mecânica: referencial, espaço, tempo e velocidade. Cinemática, dinâmica e estática. 
5. A natureza e os princípios do magnetismo e o eletromagnetismo. 
6. A natureza da luz, os fenômenos luminosos e o olho humano. 
7. Calor, temperatura e escalas termométricas. O som e os fenômenos sonoros. 
UNIDADE VII – O Homem e a biosfera 
1. A vida, o homem e o planeta. 
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2. Energia, água e os recursos renováveis. 
3. Alterações bióticas e abióticas e os desequilíbrios ambientais. 
4. Sociedade e educação para o ambiente. 
 

Onde se lê 
ANEXO III 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO DA PMRP 

ETAPAS PERÍODO / DATA 

Publicação do aviso do edital do concurso pela PMRP em Diário Oficial 27/10/2022 

Publicação do Edital nº 001/2022/PMRP no portal da FADESP na Internet 27/10/2022 

Impugnação do Edital nº 001/2022/PMRP  27 a 31/10/2022 

Solicitação de Inscrição no Concurso e solicitações de: Atendimento 
Especial durante a prova objetiva, concorrer a Vagas Reservadas a PcD´s, 
inclusão de Nome Social no cadastro dos candidatos e lactante 

27/10/2022 a 15/11/2022 

Solicitação de inscrição de candidato PcD solicitante de isenção do valor da 
taxa de inscrição, conforme Lei Estadual 

27/10/2022 A 04/11/2022 

Publicação do deferimento/indeferimento dos requerimentos online de 
isenção do valor da taxa de inscrição de PcD 

08/11/2022 

Interposição de recursos quanto ao deferimento/indeferimento da isenção da 
taxa de inscrição de PcD 

09 e 10/11/2022 

Publicação do resultado dos recursos quanto ao deferimento/indeferimento 
da isenção da taxa de inscrição de PcD 

11/11/2022 

Último dia para pagamento do boleto de inscrição 16/11/2022 

Publicação preliminar das inscrições deferidas para concorrer no concurso 18/11/2022 

Publicação preliminar do deferimento/indeferimento de candidatos 
concorrerem na condição de PcD 

18/11/2022 

Publicação preliminar do deferimento/indeferimento da solicitação de 
atendimento de condição especial para realização da prova 

18/11/2022 

Interposição on-line de recursos sobre as inscrições deferidas, candidatos 
que concorrerem na condição de PcD e solicitação de atendimento de 

21 e 22/11/2022 
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condição especial para realização da prova 

Resultado: de recursos sobre as inscrições deferidas, das inscrições 
deferidas/homologados, dos candidatos que concorrerão na condição de 
PcD e das solicitações deferidas de atendimento de condição especial para 
realização da prova 

25/11/2022 

Publicação da demanda/concorrência (cargos/vagas)  25/11/2022 

Impressão dos cartões de Inscrição (com lotação nos locais de prova) via 
Internet 

09 a 18/12/2022 

Aplicação de prova objetiva – Cargos de Nível Superior e Nível Fundamental 
Completo 

18/12/2022 - 8h às 12h 

Aplicação de prova objetiva – Cargos de Nível Alfabetizado 18/12/2022 - 15h às 19h 
Publicação do gabarito das provas objetivas 19/12/2022 

Interposição on-line de recursos quanto às questões e/ou gabaritos da prova 
objetiva 

20 e 21/12/2022 

Publicação de deferimento e/ou indeferimento de recursos quanto às 
questões e/ou gabaritos da prova objetiva 

28/12/2022 

Publicação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas 06/01/2023 

Interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar das Provas 
Objetivas 

09 e 10/01/2023 

Publicação do deferimento/indeferimento de recursos quanto ao Resultado 
Preliminar da Prova Objetiva, publicação do Resultado Definitivo da Prova 
Objetiva e convocação dos aptos a prova de títulos dos cargos de professor 

13/01/2023 

Período de anexação online de documentação da Prova de Títulos dos 
cargos de professor 

24 a 27/01/2023 

Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos dos cargos de 
professor  

08/02/2023 

Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da 
Prova de Títulos  

09 e 10/02/2023 

Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da Prova 
de Títulos e correspondente divulgação do resultado definitivo da prova de 
títulos. 

15/02/2023 
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Divulgação do resultado preliminar (prova objetiva + títulos) dos cargos de 
professor 

15/02/2023 

Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar (prova 
objetiva + títulos) 

16 e 17/02/2023 

Divulgação do resultado dos recursos e divulgação do resultado final 
definitivo (prova objetiva + títulos), com a devida homologação do resultado 
final do concurso para todos os cargos 

22/02/2023 

 
 

Leia-se 
 

ANEXO III 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO DA PMRP 

ETAPAS PERÍODO / DATA 

Publicação do aviso do edital do concurso pela PMRP em Diário Oficial 27/10/2022 

Publicação do Edital nº 001/2022/PMRP no portal da FADESP na Internet 27/10/2022 

Impugnação do Edital nº 001/2022/PMRP  27 a 31/10/2022 

Solicitação de Inscrição no Concurso e solicitações de: Atendimento 
Especial durante a prova objetiva, concorrer a Vagas Reservadas a PcD´s, 
inclusão de Nome Social no cadastro dos candidatos e lactante 

27/10/2022 a 13/12/2022 

Solicitação de inscrição de candidato PcD solicitante de isenção do valor da 
taxa de inscrição, conforme Lei Estadual 16 a 30/11/2022 

Publicação do deferimento/indeferimento dos requerimentos online de isenção 
do valor da taxa de inscrição de PcD 

05/12/2022 

Interposição de recursos quanto ao deferimento/indeferimento da isenção da 
taxa de inscrição de PcD 

06 e 07/12/2022 

Publicação do resultado dos recursos quanto ao deferimento/indeferimento da 
isenção da taxa de inscrição de PcD 09/12/2022 

Último dia para pagamento do boleto de inscrição 14/12/2022 

Publicação preliminar das inscrições deferidas para concorrer no concurso 16/12/2022 
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Publicação preliminar do deferimento/indeferimento de candidatos concorrerem 
na condição de PcD 16/12/2022 

Publicação preliminar do deferimento/indeferimento da solicitação de 
atendimento de condição especial para realização da prova 16/12/2022 

Interposição on-line de recursos sobre as inscrições deferidas, candidatos que 
concorrerem na condição de PcD e solicitação de atendimento de condição 
especial para realização da prova 

19 e 20/12/2022 

Resultado: de recursos sobre as inscrições deferidas, das inscrições 
deferidas/homologados, dos candidatos que concorrerão na condição de PcD e 
das solicitações deferidas de atendimento de condição especial para realização 
da prova 

27/12/2022 

Publicação da demanda/concorrência (cargos/vagas)  27/12/2022 

Impressão dos cartões de Inscrição (com lotação nos locais de prova) via 
Internet 

06 a 15/01/2023 

Aplicação de prova objetiva – Cargos de Nível Superior e Nível 
Fundamental Completo 15/01/2023 - 8h às 12h 

Aplicação de prova objetiva – Cargos de Nível Alfabetizado 15/01/2023 – 15h às 19h 
Publicação do gabarito das provas objetivas 16/01/2023 
Interposição on-line de recursos quanto às questões e/ou gabaritos da prova 
objetiva 17 e 18/01/2023 

Publicação de deferimento e/ou indeferimento de recursos quanto às questões 
e/ou gabaritos da prova objetiva 25/01/2023 

Publicação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas 08/02/2023 
Interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar das Provas Objetivas 09 e 10/02/2023 

Publicação do deferimento/indeferimento de recursos quanto ao Resultado 
Preliminar da Prova Objetiva, publicação do Resultado Definitivo da Prova 
Objetiva e convocação dos aptos a prova de títulos dos cargos de professor 

15/02/2023 

Período de anexação online de documentação da Prova de Títulos dos cargos 
de professor 

01 a 03/03/2023 

Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos dos cargos de professor  15/03/2023 
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Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova 
de Títulos  

16 e 17/03/2023 

Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da Prova de 
Títulos e correspondente divulgação do resultado definitivo da prova de títulos. 

22/03/2023 

Divulgação do resultado preliminar (prova objetiva + títulos) dos cargos de 
professor 

22/03/2023 

Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar (prova 
objetiva + títulos) 

23 e 24/03/2023 

Divulgação do resultado dos recursos e divulgação do resultado final definitivo 
(prova objetiva + títulos), com a devida homologação do resultado final do 
concurso para todos os cargos 

29/03/2023 

 
 
 

Rondon do Pará - PA, 16 de novembro de 2022 
 

Adriana Andrade de Oliveira 
Prefeita Municipal de Rondon do Pará 


